
 
 
 

 אנגלית עסקיתסילבוס קורס 
 אלדד כהן מרצה: 

 :הקורס אודות
כלכלי ושיפור על ידי הרחבת אוצר המילים העסקי/קורס אנגלית עסקית מציע כלים לשיפור האנגלית העסקית 

 מיומנות הכתיבה והדיבור באנגלית.  
 

 :מטרות הקורס
כלים לביטוי עצמי בשפה עם סביבת עבודה באנגלית ומטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע וכלים להתמודדות 

 האנגלית.
 

 :יעד קהל
 הקורס מיועד לאלו שרוצים לפתח את יכולות השיחה והכתיבה באנגלית בסביבת העבודה. •
 על מנת להשתתף בקורס נדרש ידע קודם באנגלית.  •
 

 :הקורס נושאי
 יילים באנגליתמיומנויות כתיבת מ •
 הרחבת אוצר המילים הכלכלי/עסקי •
 הכנה לראיונות עבודה באנגלית •
 ניהול משא ומתן באנגלית •
 Small Talkדו שיח באנגלית עסקית ו •
 

 אלדד כהן – המרצה אודות
 בעל שלושה תארים, בוגר האוניברסיטה העברית. •
יפו, מכללת אחווה, המכללה -לימד במכללה למנהל, המכללה האקדמית תל אביב -ניסיון עשירמרצה לאנגלית עם  •

 לישראל, סמינר הקיבוצים ועוד.
 

 לקביעת הרמה.טרם ההרשמה לקורס יש לענות על שאלון קצר באנגלית  :דרישות הקורס
 יש להגיע לקורס עם מילון רגיל או אלקטרוני, מחברת וכלי כתיבה.: נדרש ציוד

 
 : לו"ז הקורס

 להלן הלו"ז .02.04.2019 קרוב ייפתח בהמחזור ה
 
הבא אין שיעור,  שבוע  18:15-20:15 ג  02/04/2019 1

 יום הבחירות לכנסת
הבא אין שיעור,  שבוע  18:15-20:15 ג  16/04/2019 2

 פסח
הבא אין שיעור,  שבוע  18:15-20:15 ג  30/04/2019 3

 ערב יום הזיכרון
   18:15-20:15 ג  14/05/2019 4
   18:15-20:15 ג  21/05/2019 5
   18:15-20:15 ג  28/05/2019 6
   18:15-20:15 ג  04/06/2019 7
של שינוי או  במקרה  18:15-20:15 ג  11/06/2019 8

 ביטול מטעם אקסטרא

https://docs.google.com/forms/d/1LPDh5wtuLMc94B82mZeSz7XDZrgJ3ju0XcdVFHjS9C0/edit


 
 
 

יתקיים שיעור השלמה 
  25.06ו/או  18.06-ב

 
 
 :כנית הקורסת

 תוכן נושא המפגש   מפגש 
 .Parts of Speech, To Be :דקדוק הצגה עצמית באנגלית  1

 תרגול כתיבה. כתיבה:
 לעולם הקשורות לבטא מילים יש שבו האופן את ביחד נתרגל תרגול קבוצתי:

 העסקי.
 Present Simple & Present Progressive דקדוק: כתיבת קורות חיים באנגלית  2

 וניתן לאנגלית מעברית שלכם החיים קורות את נתרגם זה בשיעורכתיבה: 
 על דגשים
 .באנגלית חיים קורות כתיבת
 לשיפור. הארות ומתן השנייה של אחד החיים קורות בחינת: קבוצתי תרגול

 .Articles, Prepositionsדקדוק:  כתיבת מיילים באנגלית  3
 – באנגלית שונים מיילים לכתוב כיצד ונתרגל נלמד זה בשיעור :כתיבה

 .ופחות רשמיים רשמיים

 .Past Simple & Past Progressive דקדוק: פגישה עסקית באנגלית  4
 עסקית. פגישה נקבע שבו מייל כתיבתכתיבה: 

 נבצע. באנגלית עסקית פגישה לנהל כיצד נלמד זה בשיעור תרגול קבוצתי:
 .עסקיות פגישות סימולציות של

 .Present Perfectדקדוק:  ניהול משא ומתן באנגלית  5
 .כתיבת מייל שבו ננהל משא ומתן עם הצד השניכתיבה: 

 אוצר נלמד. באנגלית ומתן משא לנהל כיצד נלמד זה בשיעור :קבוצתי תרגול
 .באנגלית ומתן משא של סימולציה ונבצע ומתן משא לניהול חיוני מילים

 Present Perfect Progressive / Past Perfectדקדוק:  ראיון עבודה  6
 אותנו. לראיין ההזדמנות מתן על השני לצד נודה שבו מייל כתיבתכתיבה: 

 באנגלית. עבודה ראיון המדמות שיחות נתרגל זה בשיעורתרגול קבוצתי: 

 Future Simple, Future Progressiveדקדוק:  מינגלינג וסמול טוק  7
 לעובדים. כיף יום לבוס שמציע מייל כתיבתכתיבה: 

שיחות  על יהיה הדגש – באנגלית טוק סמול נתרגל זה בשיעורתרגול קבוצתי: 
 .עסקית יחסים מערכת ליצירת החיוניות קלילות

 Modals & Conditionals דקדוק: סיכום וסיום  8
 .עסקית אנגלית בקורס שלנו החוויה על חיבור נכתוב זה בשיעורכתיבה: 

 ומתן משא ניהול, באנגלית עבודה ראיון נתרגל זה בשיעור קבוצתי:תרגול 
 .באנגלית עסקה באנגלית וסגירת

 
 

 :והרשמה נוספים לפרטים
  xtra2@student.co.il: מייל

 03-6225333: טלפון
 אקסטרא אתר

 
 
 

http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA/


 
 
 
 
 .שלב בכל הקורס ובזמני הקורס בתכני שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת סטודנט אקסטרא חברת* 


